
 

OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Ltd / ΕΚΟ Racing 100 

 

1. Η εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Ltd.» (εφεξής καλούμενη 

«Διοργανώτρια») και η εταιρεία «Pandora/Ogilvy & Mather Co. Ltd» 

(εφεξής καλούμενη «Διαφημιστική») διοργανώνουν ηλεκτρονικά μέσω 

του Διαδικτύου (Internet) την παρούσα προωθητική 

ενέργεια/διαγωνισμό με σκοπό την προώθηση προϊόντος της 

Διοργανώτριας και παράλληλα την κλήρωση 10 ταξιδιωτικών ατομικών 

πακέτων για ταξίδι στην Αυστρία,  στην πίστα «Red Bull Ring» στο 

Spielberg της Αυστρίας.    

Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό έχουν 

όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος 

της ηλικίας τους. 

 

2. Το προσωπικό της Διοργανώτριας, οι πρατηριούχοι/διαχειριστές και οι 

εργαζόμενοι στα πρατήρια της Διοργανώτριας, οι υπάλληλοι της 

Διαφημιστικής οι συγγενείς πρώτου βαθμού όλων των προηγούμενων 

κατηγοριών και οι σύζυγοι αυτών αποκλείονται από την παρούσα 

προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό.   

 

3. Η προωθητική ενέργεια/διαγωνισμός θα διαρκέσει από 04/05/2018 

μέχρι και 31/07/2018 και ώρα 23:59μ.μ. 

 

4. Η εφαρμογή της προωθητικής ενέργειας/ διαγωνισμού θα εμφανίζεται 

στη σελίδα «ΕΚΟ Cyprus» (εφεξής καλούμενη «σελίδα της ΕΚΟ στο 

Facebook» που βρίσκεται στο σύνδεσμο: 

https://www.facebook.com/eko.cy. 

5. H διαδικασία της προωθητικής ενέργειας/ διαγωνισμού είναι η εξής:  

(i) Οι χρήστες καλούνται να πάρουν μέρος στην προωθητική ενέργεια/ 

διαγωνισμό με το λογαριασμό τους στο Facebook. 



(ii) Αφού συνδεθούν με την εφαρμογή στη σελίδα της ΕΚΟ στο 

Facebook, θα καλούνται να απαντήσουν σε δυο ερωτήσεις και κατόπιν 

ολοκλήρωσης, να λάβουν μέρος στην προωθητική ενέργεια/ 

διαγωνισμό συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους.  

(ii) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά 

προϊόντος.  

 

6. Για την ανάδειξη των νικητών της προωθητικής ενέργειας/ 

διαγωνισμού θα διεξαχθεί μία κλήρωση, της  οποίας η ημερομηνία θα 

ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας (www.eko.com.cy) 

και θα δοθούν συνολικά 10 ταξιδιωτικά πακέτα για ταξίδι στην Βιέννη 

της Αυστρίας και επίσκεψη στην πίστα «Red Bull Ring» στο Spielberg. 

τα οποία θα περιλαμβάνουν:   

 Αναχώρηση από το αεροδρόμιο Λάρνακας, σε οικονομική θέση με 

απευθείας πτήση στη Βιέννη με επιστροφή για ένα άτομο μόνο, 

συμπεριλαμβανομένων και όλων των φόρων. 

 Διαμονή ενός ατόμου σε ξενοδοχείο 4* στη Βιέννη για δύο βράδια με 

πρόγευμα. Η διαμονή συμπεριλαμβάνει όλους τους φόρους ως ισχύουν  

στις 30/04/2018. 

 Εισιτήριο τρένου, οικονομικής θέσης, από το Knittelfeld στη πίστα Red Bull 

Ring  με επιστροφή.  

 Εισιτήριο για την οδηγική εμπειρία Formula 4, Bronze package.  

 Το Bronze Package τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο διαγωνισμός 

συμπεριλαμβάνει μόνο τα ακόλουθα: 

o Καλωσόρισμα και εγγραφή  

o Ενημέρωση για το όχημα και τη διαδρομή 

o Εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της οδήγησης (Integral helmet with 

full-face visor incl. Balaclava και αγωνιστική στολή) 

o 5 γύρους οδηγική εμπειρία 

o Πιστοποιητικό συμμετοχής 

o Απολογισμός της οδήγησης από τον εκπαιδευτή 

 Δεν έχει γίνει οποιαδήποτε κράτηση και ως εκ τούτου, όλες οι παραπάνω 

προτεινόμενες υπηρεσίες υπόκεινται σε διαθεσιμότητα. 

http://www.eko.com.cy/


 Αποκλείονται περίοδοι αιχμής ( High Season ) που είναι όλες οι επίσημες 

δημόσιες αργίες, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, και οι μήνες Ιούλιος και 

Αύγουστος, καθώς επίσης και περίοδοι ειδικών διοργανώσεων και 

εκθέσεων.  

 Οι κρατήσεις πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 2 μήνες πριν από την 

προβλεπόμενη ημερομηνία ταξιδιού.  

 Οποιαδήποτε αλλαγή στο προαναφερθέντα πακέτο επιβαρύνει τον 

τυχερό. 

 Η μέγιστη τιμή του πακέτου που προσφέρεται καθορίζεται στα €1,250 ανά 

τυχερό. Οποιαδήποτε αναβάθμιση του πακέτου ή αλλαγή στα κόμιστρα 

των εισιτηρίων θα τα επωμιστεί ο τυχερός.   

 Η εξαργύρωση του κάθε πακέτου ισχύει μέχρι και τις 31/12/2019. 

 

7. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού προγράμματος, το 

οποίο εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία 

παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης 

των νικητών. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της 

προαναφερόμενης ηλεκτρονικής κλήρωσης, η Διοργανώτρια και η 

Διαφημιστική, διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημέρα 

διεξαγωγής με προηγούμενη ανακοίνωσή τους στην σελίδα  της ΕΚΟ στο 

Facebook: https://www.facebook.com/eko.cy. Στην ιδία κλήρωση θα 

κληρωθούν 10 επιλαχόντες για την περίπτωση στην οποία οποιοσδήποτε 

νικητής δεν πληροί τους όρους του διαγωνισμού. 

 

8. Για τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής του δώρου υπεύθυνη είναι η 

Διοργανώτρια εταιρεία. Ο νικητής θα ενημερωθεί μέσω τηλεφωνικής 

κλήσης μετά τη λήξη του διαγωνισμού.   

 

9. Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής δεν πληροί τους όρους του 

διαγωνισμού το δικαίωμα παραλαβής του δώρου μεταβιβάζεται στους 

επιλαχόντες.   
 

https://www.facebook.com/eko.cy


10. Στις κληρώσεις συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν λάβει μέρος στην 

προωθητική ενέργεια/ διαγωνισμό μέχρι την  31/07/2018 και ώρα 

23:59. 
 

11. Η Διοργανώτρια  και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα, κατά την 

επικοινωνία με τον κάθε νικητή  να ζητούν οποιαδήποτε στοιχεία 

κρίνουν απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του αποδέκτη 

του δώρου. Αν οι νικητές δεν ανταποκριθούν εντός πεντε (5) εργάσιμων 

ημερών (προς άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας ξεκαθαρίζεται ότι τα 

Σάββατα και οι Κυριακές δεν μετρούν ως εργάσιμες ημέρες), τα δώρα 

μεταβιβάζονται στους αναπληρωματικούς νικητές, όταν αυτοί 

υπάρχουν, ή ακυρώνεται η εκλογή τους ως νικητές. Οι νικητές θα 

παραλάβουν το δώρο τους από το σημείο που θα τους υποδειχθεί από 

την Διοργανώτρια κατά την επικοινωνία τους με αυτήν. Προϋπόθεση 

παράδοσης του δώρου είναι η επίδειξη από τον δικαιούχο Δελτίου 

Αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να 

προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου. Η 

Διοργανώτρια δύναται να απορρίψει οποιοδήποτε νικητή στην 

περίπτωση που κρίνει πως τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι ελλιπή. 

Ο συμμετέχων έχει την πλήρη ευθύνη να συμπληρώσει τα στοιχεία του 

σωστά και επακριβώς. 
 

12. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας/  

διαγωνισμού, ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, 

οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και σε περίπτωση 

ανάκλησης/ματαίωσης της προωθητικής ενέργειας/  διαγωνισμού οι 

ήδη γενόμενες συμμετοχές θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και 

ουδέν επάγονται αποτέλεσμα. Όλα τα δώρα της προωθητικής 

ενέργειας/ διαγωνισμού είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν 

ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με 

άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα. 

13. Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία 

ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω: 



(α) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας  και της Διαφημιστικής, 

προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων της Διοργανώτριας ή 

εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Διαγωνιζόμενου ή τρίτου, 

(β) έχει καταχωρηθεί στην εφαρμογή που εμφανίζεται στη σελίδα της ΕΚΟ στο 

Facebook:https://www.facebook.com/eko.cy, εντός της διάρκειας 

διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας/ διαγωνισμού, 

(γ) είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και 

(δ) συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ως άνω.  

14. Σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία της συμμετοχής είναι μη 

αληθές, η συμμετοχή μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της 

προωθητικής ενέργειας/ διαγωνισμού ακόμα και σ’ αυτό της 

παραλαβής του δώρου. 

15. Η Διοργανώτρια  και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να 

τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν  ή μειώσουν τη διάρκεια 

της παρούσας προωθητικής ενέργειας/διαγωνισμού, χωρίς περαιτέρω 

ειδοποίηση, κατά την κρίση τους καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους 

και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν την προωθητική 

ενέργεια στη σελίδα της ΕΚΟ στο Facebook. Σε περίπτωση ανάκλησης ή 

ματαίωσης, οι συμμετέχοντες αποδέχονται και αναγνωρίζουν ότι δεν θα 

δικαιούνται να προβάλουν οποιαδήποτε αξίωση κατά της 

Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής . Οι συμμετέχοντες οφείλουν 

να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και 

συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής 

ενέργειας/διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να 

υφίσταται, και δεν υπέχει οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι 

των συμμετεχόντων.  

16. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα 

πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά 

της Διοργανώτριας. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική 

ενέργεια/διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο 

Διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η 



Διαφημιστική  δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την 

εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους Διαδικτύου 

(Internet) ή την παροχή διευκολύνσεων σε οποιονδήποτε 

ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής 

ενέργειας/διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας 

του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις 

και προδιαγραφές της προωθητικής ενέργειας/ διαγωνισμού. 

Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε 

επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι 

συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους 

εγγραφής του Facebook και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε 

σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η 

Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο 

Facebook ή/και την σελίδα της ΕΚΟ στο Facebook με αποτέλεσμα την 

προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας/διαγωνισμού 

ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών. 
 

17. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και 

ανεπιφύλακτη συναίνεση του/της συμμετέχοντα/ουσας για 

καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα 

τηρείται με αυτά από τη Διοργανώτρια και τη Διαφημιστική ως 

υπεύθυνους για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη 

μέσων είτε από τους ίδιους είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου 

διορίσει η Διοργανώτρια κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για το 

σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων  Προσωπικού Χαρακτήρα 

(Προστασία του Ατόμου) Ν. 138 (I) 2001 όπως ισχύει. Κάθε 

συμμετέχων/ουσα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τη 

Διοργανώτρια και τη Διαφημιστική  τη διαγραφή ή τροποποίηση των 

προσωπικών του/της δεδομένων από το ως άνω αρχείο επικοινωνώντας 

στα e-mails: mtziakouri@helpe.gr και [δηλώστε και εκπρόσωπο εκ μέρους 

της Διαφημιστικής]. Γενικότερα κάθε συμμετέχων/συμμετέχουσα 

διατηρεί όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται σύμφωνα με τις 

mailto:mtziakouri@helpe.gr


διατάξεις του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων  Προσωπικού Χαρακτήρα 

(Προστασία του Ατόμου) Ν. 138 (I) 2001όπως ισχύει.  

18. Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν άνευ 

ανταλλάγματος τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην 

Διοργανώτρια και την Διαφημιστική για την προβολή του διαγωνισμού 

ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς 

και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του Internet. Έτσι, 

η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους 

το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και να δημοσιεύσουν για 

διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες και 

βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε 

ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια 

για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα 

προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση 

και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.  Οι 

συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι λόγω της 

δημοσίευσης των ανωτέρω στοιχείων στο Internet, αυτά τα στοιχεία 

μπορεί να υποστούν επεξεργασία από κάθε χρήστη στο Internet χωρίς οι 

συμμετέχοντες να το γνωρίζουν ή να μπορούν να το ελέγξουν. 
 

19. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό προϋποθέτει ρητή 

και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη 

συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της 

Διοργανώτριας. Περαιτέρω η συμμετοχή στη προωθητική 

ενέργεια/διαγωνισμό προϋποθέτει την ταυτόχρονη υποβολή δήλωσης 

συναίνεσης του/της συμμετέχοντα/ουσας. 

 

20. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται 

αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων που αναφέρονται στους 

όρο 7 ανωτέρω. Διευκρινίζεται ότι δεν φέρουν καμία επιπλέον ευθύνη 

και οι νικητές δεν διατηρούν καμία επιπλέον απαίτηση, αξίωση ή 

δικαίωμα κατά αυτών σε καμία περίπτωση. 



21. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την προωθητική 

ενέργεια/ διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια 

ορίζονται αποκλειστικά τα Κυπριακά δικαστήρια και εφαρμοστέο 

δίκαιο το Κυπριακό.  

22. Οποιοσδήποτε συμμετέχων/ούσα ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με 

έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ» 

Ο/Η Συμμετέχων/ουσα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των 

αναλυτικών όρων της προωθητικής ενέργειας/ διαγωνισμού, τους οποίους 

αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους. 

Ο/Η Συμμετέχων/ουσα δηλώνει ότι δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση, υφιστάμενη ή/ και 

μελλοντική κατά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής ή/και των 

αντιπροσώπων, στελεχών, υπαλλήλων ή/και βοηθών εκπληρώσεώς τους αναφορικά 

με τη διενέργεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας/ διαγωνισμού, την εφαρμογή 

των όρων, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την προωθητική 

ενέργεια/διαγωνισμό. 

Ο/Η Συμμετέχων/ουσα ρητά παρέχει με την συμμετοχή του/της τη συγκατάθεση 

του/της και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια και την Διαφημιστική για την 

προβολή της εν λόγω ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων της μέσω ραδιοφώνου, 

τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του Internet 

ώστε η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική να μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να 

δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, 

φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε 

ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για 

διαφημιστικούς σκοπούς. Ο/Η Συμμετέχων/ουσα ρητά αναγνωρίζει και αποδέχεται 

ότι λόγω της δημοσίευσης των ανωτέρω στοιχείων στο Internet, αυτά τα στοιχεία 

μπορεί να υποστούν επεξεργασία από κάθε χρήστη στο Internet χωρίς οι 

συμμετέχοντες να το γνωρίζουν ή να μπορούν να το ελέγξουν. 

Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και 

ανεπιφύλακτη συναίνεση του/της συμμετέχοντος/ουσας για καταχώρηση 



δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τη 

Διοργανώτρια και τη Διαφημιστική για το σκοπό της παρούσας προωθητικής 

ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων  

Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Ν. 138 (I) 2001. 


